СЛИВЕН / НАДЕЖДА
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИ И
ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ЦЕЛИ
Интегрираният проект за социално включване
на роми и други уязвими групи в гр. Сливен се
изпълнява в ромския квартал ”Надежда”.
Общността, която наброява приблизително 25
000 души, живее в социална изолираност и има
множество
сериозни
проблеми:
нискокачествени жилища, висока безработица,
липса на достъп до качествено здравеопазване,
образование и социални услуги. Проектът цели
да бъде създаден необходимият достъп до
образователни и медицински услуги за
общността в ромския квартал “Надежда“.







Направен бе анализ на социалния и
икономически статус на семействата, както и
преценка на нуждите им. Окончателният подбор
на децата бе направен според официалната
система за подбор на Община Сливен.
Положени бяха усилия да бъдат записани найнуждаещите се деца, като бе търсен трудният
баланс между семействата с големи нужди.
В момента в детското заведение са записани
близо 80 деца, като се очаква броят им да
нарасне до 134. Назначени са директор и екип
от 4 педагози и 4 души помощен персонал.

ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Според официални данни 2 305 е общият брой на
децата в „Надежда“, родени между 2011 и 2018 г.
Според картографирането, направено по проекта,
децата в квартала до 18 години са в пъти повече
от официално обявените – 7 000.




В многофункционалната сграда в „Надежда“,
която предстои да бъде официално открита на
22 ноември 2018 година, ще се помещават
детска ясла и градина, здравен център и
културно-образователен център. Предвидени
са също стаи за игри, спални, музикална зала
и гимнастически салон, помещения за
родителски срещи, събития и празненства.
След приключването на Програма ЗОВ
поддръжката на образователната част ще се
финансира от държавния делегиран бюджет.
С подкрепата на Програма ЗОВ Ромска
Академия за култура и образование (РАКО),
Сливен, направи подробно картографиране в
квартала, за да бъдат идентифицирани деца в
подходяща възраст за яслата и градината.
Екипът се срещна с 380 семейства и
картографира 290 деца на възраст 0-3 години
и 193 деца на възраст 3-6 години, които могат
да бъдат записани в яслата и градината.

ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО




В
Здравния
център
в
новата
многофункционална сграда ще се помещават 3
лекарски кабинета и 4 лекари – акушергинеколог,
педиатър
и
двама
общопрактикуващи. 4 здравни медиатори ще
подпомагат работата в Центъра.
Според данни от картографирането по
Програма ЗОВ половината от жените в кв.
„Надежда“ имат гинекологично заболяване.
Едва 40% от анкетираните бременни са наясно,
че по време на бременността имат право на
безплатни медицински прегледи, дори и тези,
които не са здравноосигурени. 33 % от
анкетираните са здравнонеосигурени.











От стартирането на прокета през 2015 година
в Сливен активно работят представители на
клона на френската организация «Лекари на
света» - Сливен, и фондация «Здравето на
ромите». Двете организации и техните
медиатори са подкрепяни по Програма ЗОВ в
работата им с неосигурените и бременните
жени от общността, както и в работата им по
превенцията на ранни бракове и бременности.
Досега Организация «Здравето на ромите» е
провела над 1000 изследвания за ХИВ/СПИН,
хепатит В и С.
Над 1 000 души от общността са посетили
Информационния център на „Лекари на света”,
за да участват в дискусии по семейно
планиране
и
репродуктивно
здраве.
Направени са над 3 200 индивидуални
консултации по тези въпроси, а от началото на
проекта са организирани 260 гинекологични
прегледа.
Екип от здравни медиатори и медицинска
сестра
работят
за
подобряване
на
информираността по въпросите на семейното
планиране. Редовно се организират кръгли
маси по рисково поведение и нежелана
бременност с участието на местни религиозни
лидери и представители на ромската общност
от квартала.
Достъпът
до
безплатна
контрацепция
(хапчета, спирали, презервативи) помага на
жените от общността да се предпазват от
нежелана бременност и да планират броя на
децата си.





Новоизграденият Културен център в „Надежда“
ще продължи тази важна дейност и след
приключването на Програма ЗОВ.
Центърът за култура и образование ще бъде
организиран
в
две
помещения
–
информационен център и многофункционална
зала, която е предвидена за групови събития за
деца и родители.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ
Интеграция, социално включване и подобряване
на условията за живот на роми и други уязвими
групи в района на Сливен
БЮДЖЕТ
1 642 344 швейцарски франка
ШВЕЙЦАРСКИ ПРИНОС
1 395 993 швейцарски франка
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА
 Министерството на труда и социалната
политика (МТСП)
 Министерство на образованието и науката
 Министерство на здравеопазването

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Звено за управление на проекта при МТСП
ИЗПЪЛНЯВАЩА ИНСТИТУЦИЯ
Община Сливен
ПАРТНЬОРИ
 Ромска академия за култура и образование Сливен
 Сдружение „Лекари на света” – клон Сливен
 Фондация „Здравето на ромите” – Сливен
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Юни 2015 – април 2019

РОМСКА КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ


Съвместно с РАКО местният екип по Програма
ЗОВ организира събития, свързани с
историята на ромите, техните празници,
ритуали и традиции – Банго Васил, Хедерлези,
8 април – Световния ден на ромите. Ромската
култура и традиции са представяни всяка
година по време на традиционните Дни на
ромската култура в Сливен

http://zovprogramme.bg/
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